Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19.00 på Ø-kontoret
1)Dagsorden nr. 6 -17
a) Deltog
b) Afbud

2) 2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden
3) Orientering og meddelelser:
a) Kasserer

4)Fast punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a) Hallen
b) Ø-kontoret
c) Færgekontaktudvalget
d) Ø-sammenslutningen
1. LAG generalforsamling i Odense lørdag
den 29. april 2017
2. Ø-sammenslutningen generalforsamling
fredag den 19 til 21. maj 2017 på Avernakø
Valg af næstformand.
3. Besøg på Orø d. 31. maj 2017

5) Postnummer.
Den 1. maj Orø’s postnummer.
Evaluering, presseomtale.
Bilag avis omtale.

6) Visitkort.

Referat.nr. 6.
a) Jens Bloch, Erik Fuchs, Henrik Persson, Gitte
Busk-Clausen, Berit Tannebæk og Peter Bach
Larsen.
b) Cathrine Dolleris
Dagsorden godkendt. Berit bad om fortsat
afløsning som referent i en kortere periode
hvorfor Peter igen tilbød at skrive referat.
Henrik Persson oplyste at Beboerforeningen nu
havde i alt 205 medlemmer. Det er glædeligt at
konstatere at medlemsfremgangen vedbliver at
fortsætte i 2017.
a) Intet nyt
b) Orøkontoret søger hjælp fra
medlemmer af bestyrelsen i
Beboerforeningen>kontoret v/havnen.
c) Ingen møder afholdt siden sidst, men
mødedato er nu endeligt aftalt.
d) Ad.1) LAG GF i Odense d. 29/4 2017.
Erik Fuchs blev genvalgt til bestyrelsen
og Peter Bach Larsen blev valgt som 2.
suppleant til bestyrelsen efter
afstemning blandt de fremmødte på GF.
Ad.2) Til Ø-sammenslutningens GF på
Avernakø d. 19.-21.maj 2017 deltager
Erik, Jens & Peter. Der skal vælges en ny
næstformand under GF.
Ad. 3) Erik Fuchs har planlagt en
rundvisning på Orø onsdag d. 31. maj
for deltagerne fra Erhvervsstyrelsen,
LAG Småøerne & Ø-sammenslutningen.
Dagen blev markeret ved snoreklip ved begge
færgelejer samt reception foran Orø Brugs.
Endvidere fin omtale i aviser samt på nettet.
Selv borgmesteren i Holbæk ønskede Orø
tillykke med det nye postnummer 4305.
Der igangsættes trykning af nye visitkort til
bestyrelsesmedlemmerne, således at det nye
korrekte postnummer 4305 bliver påført.

7) Foreninger (Allan Lystrup)

Der er aftalt et møde med Allan Lystrup fra
Holbæk Kommune vedr. kommunikationsmuligheder fra/til Holbæk Kommune.

8) Fredning.

De fleste grundejerer er stærkt imod forslaget,
der vil betyde drastiske indskrænkninger i
anvendelse af arealerne. Især Næsgården
bliver, hvis forslaget gennemføres, hårdt ramt,
hvorfor der vil blive protesteret og
argumenteret mod det nuværende forslag. Kun
enkelte punkter p.t. er OK– set med ”Orø øjne”.

9) Hastigheder.

Punktet er igen blevet udskudt – mulighederne
behandles igen på et senere møde.

10) Bådelauget

Bådelauget har forsat en dialog i gang med
Holbæk Kommune vedr. afgifter og
betingelserne for at drive Orø Havn, idet selve
havnen ejes af Holbæk Kommune.

11) Ø-dag

Pavillon opstilles på Villys Hjørne, fra kl.09.
Henrik, Gitte & Peter er til stede fra morgenstunden
til kl. 12. Jens og Erik kommer ca. 11:30 til slut.
Pavillon vil være bemandet 09:30 – 15, hvorefter

denne nedtages.
12) Orøflag

Det blev besluttet at igangsætte bestilling af to
ORØ-flag til i alt kr. 5.563,- inkl. Design.

13) Skt. Hans aften afholdes ved Campingpladsen.

Aftale med campingpladsen er sket. Mad kan
medbringes til grillen på pladsen, eller man kan
sandsynligvis købe fersk kød v/forudbestilling.
Endvidere vil Campingpladsen sælge af deres
nuværende mad-sortiment, inkl. Is.
ØL & VAND købes hos Camping-”fatter”.
Et ca.3. mtr. højt turistskilt/vejskilt, vil af
personerne omkring Kulturbeholderen, blive
placeret et muligt & lovligt sted på Bygaden.

14) Turistskilt

15) Shelter

Shelter ex. Hegnegården flyttes til midlertidigt
depot. Jens Bloch arrangere.

16) Lån af lokale i Elnebjerg center.

Betingelserne for lån af dette lokale er lagt på
Beboerforeningens hjemmeside
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17) Eventuelt

Ingen yderligere sager fremkom.

18) Næste møde

Afholdes tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 19 på
OrøKontor, Bygaden.
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